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Στις καλύτερες επιδό-
σεις των υποψηφίων
καθώς καταγράφηκε δι-
πλασιασμός των αρι-
στούχων και στην επέ-
κταση του δικαιώμα-
τος μετεγγραφής και σε
άλλες κοινωνικές ομά-
δες, εκτιμάται ότι οφεί-
λεται η άνοδος των βά-
σεων εισαγωγής στα
Πανεπιστήμια και τα
Τ.Ε.Ι.

Η άνοδος αυτή είναι αισθη-

τή σε τουλάχιστον τρία από τα

πέντε επιστημονικά πεδία και

εντυπωσιακή σε ορισμένα

Τμήματα των Πανεπιστημίων

της περιφέρειας, τα οποία εξα-

σφαλίζουν το δικαίωμα με-

τεγγραφής σε πολύτεκνους,

τρίτεκνους καθώς και στην

κατηγορία των κοινωνικών

κριτηρίων.

Στις περιπτώσεις αυτές, μά-

λιστα, καταγράφηκε εκτόξευση

των βάσεων ακόμη και κατά

2.000 μόρια, όπως για παρά-

δειγμα στο Τμήμα Μηχανο-

λόγων - Μηχανικών του Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Μακε-

δονίας, που εδρεύει στην Κο-

ζάνη, μέσω του οποίου πολλοί

υποψήφιοι προσδοκούν την

εγγραφή τους στο αντίστοιχο

Τμήμα της Αθήνας ή της Θεσ-

σαλονίκης.

Οι Ιατρικές Σχολές επέστρε-

ψαν στα ύψη του 2012 με την

άνοδο να κυμαίνεται από 400

έως 600 μόρια.

Λιγότερες από 1.000 ήταν οι

κενές θέσεις κυρίως στα πε-

ριφερειακά Τ.Ε.Ι. με πιο χα-

ρακτηριστικό παράδειγμα το

Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλ-

λοντος στη Ζάκυνθο στο οποίο

πέτυχε μόνο ένας υποψήφιος.

Πτώση των βάσεων παρα-

τηρήθηκε αντιστοίχως στις

Αρχιτεκτονικές Σχολές της πε-

ριφέρειας, στα Τμήματα Του-

ριστικών Επιχειρήσεων, στα

Τμήματα Μουσικών Σπου-

δών και στις Ξένες Φιλολογίες.

Οπως επεσήμανε στο ΑΠΕ -

ΜΠΕ ο εκπαιδευτικός αναλυ-

τής Γιώργος Χατζητέγας, η

πτώση οφείλεται κυρίως στις

χαμηλές επιδόσεις των υπο-

ψηφίων στα ειδικά μαθήματα.

Εντυπωσιακή ήταν η άνοδος

στη Σχολή Αστυφυλάκων της

Αθήνας όπου η βάση εισαγω-

γής έφτασε στα 1.734 μόρια. Η

εκτόξευση σε αυτή την περί-

πτωση οφείλεται στη μείωση

των υποψηφίων από 500 σε

250, οι οποίοι μάλιστα θα ξε-

κινήσουν την εκπαίδευσή τους

μετά την παρέλευση διετίας.

«Το βασικό συμπέρασμα»,

σημειώνει ο κ. Χατζητέγας,

«είναι ότι η συμπλήρωση των

μηχανογραφικών δελτίων δεν

πρέπει να γίνεται με κριτήριο

τις βάσεις της προηγούμενης

χρονιάς καθώς πολλές φορές

παρατηρούνται εντυπωσια-

κές μεταστροφές των υποψη-

φίων. Ενα δεύτερο συμπέρα-

σμα είναι ότι στις επιλογές των

υποψηφίων παίζει πολύ με-

γάλο ρόλο η εντοπιότητα και

το δικαίωμα μετεγγραφής».

Σε δήλωσή του ο υπουργός

Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος

συνεχάρη τους επιτυχόντες

και τους γονείς τους. «Σε

όσους δεν τα κατάφεραν πρέ-

πει όλοι να θυμίζουμε (γο-

νείς, συγγενείς και φίλοι) πως

υπάρχει και επόμενη φορά,

αλλά και άλλες ευκαιρίες»,

πρόσθεσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανοδος έως και

2.000 μόρια 
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Αναμενόμενα τα αποτελέσματα 
σύμφωνα με αναλυτές 

«Η οικονομική κρίση, οι μετεγγραφές και ο διπλασιασμός των αριστούχων στη Θετική και

την Τεχνολογική Κατεύθυνση λείαναν το έδαφος για τη διαμόρφωση των φετινών βάσεων

εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.», τονίζει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο εκπαιδευτικός Χρήστος

Κάτσικας, ειδικός σε θέματα Παιδείας.

«Τα αποτελέσματα μπορούν να χαρακτηριστούν αναμενόμενα, παρόλο που εξέπληξαν με-

γάλο μέρος των υποψηφίων λόγω της ανόδου των βάσεων στη συντριπτική πλειονότητα των

Τμημάτων», τονίζει ο κ. Κάτσικας και προσθέτει: «Με βάση τον διπλασιασμό των αριστού-

χων στη Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση ήταν αναμενόμενη η άνοδος των βάσεων στις

Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Φαρμακευτικές και Πολυτεχνικές Σχολές, που κυμαίνονται από 300

έως και 1.000 μόρια. Επίσης, η μικρή αύξηση των αριστούχων στη Θεωρητική Κατεύθυν-

ση, αλλά και η αύξηση των υποψηφίων που ξεπέρασαν τη βάση εισαγωγής, έδωσαν μία άνο-

δο των βάσεων χαμηλότερης έντασης στις Νομικές, Ψυχολογικές και Φιλοσοφικές Σχολές

του Πρώτου επιστημονικού πεδίου».

Ο κ. Κάτσικας σημειώνει με έμφαση ότι έχουμε «πτώση των βάσεων στα περισσότερα Τμή-

ματα των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. της περιφέρειας που δεν έχουν αδελφά Τμήματα στην Αθή-

να και τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή όσα Τμήματα στην περιφέρεια δεν είχαν κάποιο συμβατό

Τμήμα σε σχέση με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να πάρουν

μετεγγραφή, αυτά τα Τμήματα είτε έμειναν στάσιμα είτε ανέβηκαν λίγο, είτε είχαν μεγάλη

πτώση στις βάσεις».

Οι υποψήφιοι γνωρίζουν πλέον, υποστηρίζει ο κ. Κάτσικας, ότι «κανένα Τμήμα δεν μπο-

ρεί να εξασφαλίσει επαγγελματική αποκατάσταση και επιλέγουν κλασικά Τμήματα. Επιλέ-

γουν δηλαδή από κεκτημένη ταχύτητα Τμήματα γοήτρου, όπως της Νομικής, Πολυτεχνι-

κές Σχολές κ.λπ. παρά το γεγονός ότι Πολυτεχνικά Τμήματα όπως αυτό των Πολιτικών Μη-

χανικών και των Αρχιτεκτόνων δεν έχουν προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης, διό-

τι έχει τελειώσει η οικοδομή τα τελευταία τρία χρόνια. Επιλέγονται όμως λόγω της κλασι-

κότητας των σπουδών και με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων».

Γονέας φωτογραφίζει με το κινητό του τους πίνακες επιτυχόντων που αναρτήθηκαν στο πρώτο Γενικό Λύκειο Ναυπλίου



Εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους

νέους φοιτητές και τα μέλη των οικογενειών

τους προσφέρουν ΑΝΕΚ Lines και Minoan

Lines: 

Η ΑNEK ανακοίνωσε ότι στα δρομολόγια της

γραμμής των Χανίων παρέχεται έκπτωση

50% στα εισιτήρια επιβατών στην οικονομι-

κή θέση, αριθμημένα καθίσματα και καμπίνες

(εκτός Α2 και LUX) και 20% στα εισιτήρια Ι.Χ.

αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

Επίσης, στα δρομολόγια του επιβατηγού οχη-

ματαγωγού “ΠΡΕΒΕΛΗΣ” η έκπτωση ανέρ-

χεται στο 50% στην οικονομική θέση και τα

αριθμημένα καθίσματα.

Επίσης η Minoan Lines στη γραμμή Ηρά-

κλειο - Πειραιάς - Ηράκλειο, προσφέρει 50%

έκπτωση στα VIP καθίσματα και deck, 30% σε

όλες τις θέσεις με κλίνη (εκτός της θέσης LUX)

και 20% στα δίκυκλα και Ι.Χ. οχήματα.

Οι εκπτωτικές προσφορές της ANEK ισχύ-

ουν από 28 Αυγούστου έως 16 Νοεμβρίου

2014 και της ΜΙΝΟΑΝ από 29 Αυγούστου έως

και 30 Σεπτεμβρίου.

Και στις δύο ακτοπλοϊκές εταιρείες, απα-

ραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση εισιτη-

ρίων είναι η επίδειξη από τους φοιτητές του

ειδικού «Δελτίου Εξεταζομένων Πανελλαδικών

Εξετάσεων 2014».

Πάρης Τσιριγώτης

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο περιφερειακός διευθυντής

Εκπαίδευσης Κρήτης 
«Ως περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης

Κρήτης απευθύνω θερμό χαιρετισμό προς

όλους τους νέους και τις νέες της Περιφέρει-

άς μας, οι οποίοι έλαβαν μέρος στις Πανελ-

λαδικές Εξετάσεις του σχολ. έτους 2013 - 14»,

σημειώνει στο μήνυμά του ο Απόστολος Κλι-

νάκης. 

«Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής

και των ονομάτων των επιτυχόντων, κλείνει ο

κύκλος των κόπων και της προσμονής, των

ίδιων και των οικογενειών τους», σημειώνει

και προσθέτει: «Συγχαίρω όλες τις μαθήτριες

και τους μαθητές που πέτυχαν να εισαχθούν

σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις

σπουδές τους και καλή σταδιοδρομία. Επι-

πρόσθετα, εκφράζω θερμά συγχαρητήρια στους γονείς των παιδιών, οι οποίοι στάθηκαν στο

πλευρό τους και μοιράστηκαν τις αγωνίες και τις ελπίδες τους.

Στους μαθητές και τις μαθήτριες που δεν μπόρεσαν να εισαχθούν σε κάποια σχολή ή να

πραγματοποιήσουν την πρωταρχική επιλογή τους επισημαίνω ότι οι ευκαιρίες της ζωής δεν

εξαντλούνται στην παρούσα φάση των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Πάντοτε υπάρχουν διέ-

ξοδοι στα όνειρα και τις προσδοκίες, φτάνει να υπάρχει αγωνιστικό πνεύμα, ελπίδα και επι-

μονή. Τέλος, εκφράζω ευχαριστίες και συγχαρητήρια προς όλους τους εκπαιδευτικούς της

τάξης, ιδιαιτέρως τους διδάσκοντες πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, οι οποίοι στήρι-

ξαν πολύπλευρα τα παιδιά στην επίμοχθη προσπάθειά τους σε όλη τη διάρκεια του διδα-

κτικού έτους καθώς επίσης προς όσους πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στις διάφορες Επι-

τροπές ή συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών των Πανελλαδικών Εξε-

τάσεων από οποιαδήποτε άλλη θέση». 

Συγχαρητήρια από Αρναουτάκη 
Τα θερμά του συγχαρητήρια σε όλες τις νέες και τους

νέους για την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξε-

τάσεις και την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκ-

παίδευση εκφράζει ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύ-

ρος Αρναουτάκης.  

«Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις νέες και

τους νέους για την επιτυχία τους που είναι ανταμοιβή

και δικαίωση των κόπων τους μέσα σε μια δύσκο-

λη συγκυρία για την παιδεία και την κοινωνία», ανα-

φέρει σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Κρήτης. Πα-

ράλληλα ο κ. Αρναουτάκης εκφράζει συγχαρητήρια

στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς των παιδιών

που συνέβαλαν με τη στήριξή τους στην επιτυχία των

υποψηφίων, αλλά και στους υποψηφίους που προ-

σπάθησαν και δεν κατάφεραν στη φάση αυτή να πε-

τύχουν τον στόχο τους. Θα πρέπει, πρόσθεσε να εί-

ναι αισιόδοξοι και να συνεχίσουν την προσπάθεια έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό τους

καθώς το μέλλον τους ανήκει. 

Ο γραμματέας 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Mε αφορμή την ανακοίνωση των αποτελε-

σμάτων για την εισαγωγή των υποψηφίων στα

Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

της χώρας o γενικός γραμματέας της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γρηγόριος Ρο-

καδάκης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια

στους μαθητές για τον αγώνα που έδωσαν στις

εξετάσεις και συγχαίρει ιδιαίτερα τους επιτυ-

χόντες για την εισαγωγή τους. 

Η δήλωση του κ. Ροκαδάκη έχει ως εξής: 

«Συγχαίρω όλους τους μαθητές για τον αγώ-

να που έδωσαν, όχι μόνον κατά τη διάρκεια των

εξετάσεων, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του

σχολικού έτους και ιδιαίτερα όσους κατόρθω-

σαν με την εισαγωγή στις σχολές προτίμησής

τους να δουν τις προσπάθειές τους να στέφο-

νται με επιτυχία.

Θερμές ευχές για την επίτευξη των περαιτέρω σπουδών τους στην Τριτοβάθμια Εκπαί-

δευση ώστε να μπορέσουν να κατακτήσουν όλους τους στόχους τους οποίους έχουν θέ-

σει στη ζωή τους αγωνιζόμενοι με τον ίδιο ζήλο και την ίδια επιμονή.

Θερμά συγχαρητήρια επίσης στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των μαθητών, οι οποί-

οι στάθηκαν όλη αυτή την περίοδο στο πλευρό τους και μοιράστηκαν τις αγωνίες τους.

Για όσους φέτος δεν τα κατάφεραν, να μην απογοητευτούν και να γνωρίζουν ότι η ζωή

είναι μπροστά τους και καλούνται να την κατακτήσουν δίνοντας τον δικό τους αγώνα με

συνεχή προσπάθεια.

Θέλω επίσης να καλωσορίσω στο νησί μας όλες και όλους τους νέους φοιτητές που θα

έρθουν για τις σπουδές τους στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κρήτης, Ιδρύματα υψηλού

κύρους που έχουν αποδείξει την ποιότητα της ακαδημαϊκής τους επάρκειας και λειτουργίας».

Φιλοξενία φοιτητών 

στην Κρητική Εστία 

Εκπτώσεις από ΑΝΕΚ και Μinoan

Ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Χανίων 

Συγχαρητήριο μήνυμα εξέδωσε ο διευθυντής της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων Μανούσος

Μαραγκάκης. 

Αναλυτικά αναφέρει: «Θερμά συγχαρητήρια

στις νέες και τους νέους των Χανίων που πέτυ-

χαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια, στα

Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. της χώρας μας, κάνοντας ένα

ουσιαστικό βήμα για την επίτευξη των επαγγελ-

ματικών τους στόχων. Θέλω να τους ευχαριστή-

σω για την ικανοποίηση που έδωσαν σε όλους μας

και ιδιαίτερα στους γονείς και τους καθηγητές τους

και τους εύχομαι καλή πρόοδο. Σε ιδιαίτερα δύ-

σκολες εποχές, όπως αυτή που ζούμε, η επιτυχία

τους μας δίνει διπλή χαρά και μας γεμίζει περη-

φάνια. 

Στα παιδιά που φέτος, παρά την προσπάθειά που κατέβαλαν, δεν είχαν το αποτέλεσμα

που προσδοκούσαν, εύχομαι κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουν τον αγώνα τους για μελ-

λοντικές επιτυχίες γιατί μια χαμένη μάχη δεν πρέπει να μας απογοητεύει, αλλά να μας

πεισμώνει για να  κερδίσουμε την επόμενη. Καλή συνέχεια σε όλους».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού

Ιδρύματος “Κρητική Εστία” ανακοινώνει ότι την

ακαδημαϊκή χρονιά 2014 - 2015 θα φιλοξενή-

σει φοιτητές - σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκ-

παίδευσης. 

Η διαμονή των φοιτητών πραγματοποιείται

σε δίκλινα δωμάτια, σύγχρονες εγκαταστάσεις

του Ιδρύματος και περιλαμβάνει: καθημερινή

σίτιση (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό), δωρεάν

internet, αναγνωστήριο, βιβλιοθήκη με πλού-

σια θεματολογία, 24ωρη φύλαξη χώρου. Η συμ-

βολική συμμετοχή των οικοτρόφων ανέρχεται

στα 200 ευρώ μηνιαίως.

Αιτήσεις υποβάλλονται στην Κρητική Εστία

μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2014.

Έντυπα των αιτήσεων μπορείτε να προμη-

θευτείτε από τη γραμματεία ή από την ηλε-

κτρονική διεύθυνση www.kritikiestia.gr.

Λόγω των θερινών διακοπών γνωστοποιεί-

ται ότι το Πνευματικό Ίδρυμα “Κρητική Εστία”

θα παραμείνει κλειστό έως 1/9/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αι-

τήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια που θα είναι κλει-

στή η Γραμματεία λόγω θερινών διακοπών, τις

οποίες μπορούν να τις αποστείλουν ταχυδρο-

μικά στη διεύθυνση «Στράβωνος 12, Παγκρά-

τι – Τ.Κ. 11634», με fax: 2107239149, με mail

στο info@kritikiestia.gr, ενώ από τις 2/9/2014

θα μπορούν να απευθυνθούν τηλεφωνικά και

στη Γραμματεία του Ιδρύματος, στο τηλέφωνο

2107213321 – 2107229771 για οποιαδήποτε

πληροφορία.



ΑΘΗΝΑ » Τους μαθητές που πέτυ-
χαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
2014 συνεχάρη με δήλωσή του ο
υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λο-
βέρδος, με αφορμή την ανακοί-
νωση των βάσεων εισαγωγής
στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας.

«Σε όσους δεν τα κατάφεραν πρέπει όλοι να

θυμίζουμε (γονείς, συγγενείς και φίλοι) πως

υπάρχει και επόμενη φορά, αλλά και άλλες ευ-

καιρίες», πρόσθεσε ο υπουργός Παιδείας.

Τα θερμά του συγχαρητήρια στους επιτυχό-

ντες των πανελλαδικών εξετάσεων εξέφρασε

από τη Θράκη όπου βρίσκεται σε περιοδεία με

το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουρ-

γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ο κ. Αλέ-

ξανδρος Δερμεντζόπουλος, υφυπουργός αρ-

μόδιος για την Πρωτοβάθμια και Δευτερο-

βάθμια Εκπαίδευση.

Παράλληλα, ο κ. Δερμεντζόπουλος έστειλε μή-

νυμα στήριξης στο σύνολο των συμμετεχόντων

στις πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ εξέφρασε

τις ευχαριστίες του στις υπηρεσίες και τους

υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων για την άοκνη εργασία που προ-

σέφεραν προκειμένου να εκδοθούν τα απο-

τελέσματα.

Στη δήλωσή του ο κ. Αλέξανδρος Δερμε-

ντζόπουλος αναφέρει:

«Σήμερα (σ.σ. χθες) είναι μια πολύ σημαντική

ημέρα για χιλιάδες υποψηφίους των πανελ-

ληνίων εξετάσεων. Οι κοπιώδεις προσπάθει-

ες ετών, τόσο των ίδιων των μαθητών, όσο και

των οικογενειών τους ευοδώνονται.

Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε

όσους υποψηφίους των πανελληνίων εξετά-

σεων πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Ανώ-

τατη Εκπαίδευση.

Εξ ίσου θερμά είναι τα συγχαρητήριά μου και

προς στους γονείς και τους κηδεμόνες των

υποψηφίων, που στήριξαν ποικιλοτρόπως

τα παιδιά στον δύσκολο και κοπιώδη αγώνα

τους.

Θέλω να απευθυνθώ, όμως, και σε όσους δεν

κατάφεραν να πετύχουν φέτος. Δεν πρέπει να

υπάρχει πικρία και λύπη, καθώς η ζωή δίνει

πάντα ευκαιρίες. Με προσπάθεια, πείσμα και

θέληση θα έχουν την ευκαιρία για να πραγ-

ματώσουν τις προσδοκίες τους.

Ευχαριστώ, τέλος, τους εκπαιδευτικούς που

εργάστηκαν, μαζί με τους μαθητές, εντατικά

και με αυταπάρνηση κατά τη διάρκεια της

σχολικής χρονιάς, αλλά και τους υπαλλήλους

και τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων, που εργάστηκαν συστηματι-

κά, αποτελεσματικά και με υψηλό αίσθημα ευ-

θύνης για την επεξεργασία και την έκδοση

αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ευχές στους επιτυχόντες

Ο υπουργός Παιδείας
Ανδρέας Λοβέρδος

κοιτάζει τους πίνακες των
επιτυχόντων κατά την

επίσκεψή του σε σχολικό
συγκρότημα.

Η ανακοίνωση των βάσεων είναι το τε-

λευταίο επεισόδιο στη μαραθώνια κούρσα

των πανελληνίων Εξετάσεων, μια κούρσα με

τεράστιο ψυχολογικό και δυσβάσταχτο οι-

κονομικό κόστος για τους μαθητές/-τριες και

τις οικογένειές τους, αναφέρει σε ανακοί-

νωσή του το τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ και

προσθέτει:

«Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά που τα

κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμα-

σία, όπως και σε εκείνα που, παρά τις προ-

σπάθειες που κατέβαλαν, συνάντησαν σο-

βαρά εμπόδια στην περαιτέρω εκπαιδευτι-

κή τους πορεία λόγω των εκπαιδευτικών ανι-

σοτήτων που χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό

μας σύστημα και που διαρκώς οξύνονται

εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής.

Ο σκληρός ανταγωνισμός για «μια θέση

στον ήλιο», η οικονομική κρίση, η παντελής

εγκατάλειψη των δομών φοιτητικής μέριμνας

και οι δυνατότητες μετεγγραφών καθόρισαν

τα φετινά αποτελέσματα. Οι βάσεις για μία

ακόμα φορά ανέβηκαν στις Σχολές μεγάλης

ζήτησης και ειδικότερα στα μεγάλα αστικά

κέντρα, ενώ παρατηρείται πτώση των βά-

σεων στα περισσότερα τμήματα των Α.Ε.Ι.

και των Τ.Ε.Ι. της περιφέρειας που δεν

έχουν αντίστοιχα τμήματα στην Αθήνα και

τη Θεσσαλονίκη.

Το τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ επανα-

λαμβάνει για πολλοστή φορά τη δέσμευσή

του πως η αυριανή κυβέρνηση της αριστε-

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Συγχαρητήρια και δεσμεύσεις



Κ.Κ.Ε.

«Βαθιά ταξικό το πρόβλημα της εκπαίδευσης»
Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του, για τις βάσεις εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. -  Τ.Ε.Ι., εύχεται καλή αγωνιστική και δημιουργική στα-

διοδρομία στους νέους και στις νέες, που ξεπέρασαν εμπόδια και δυσκολίες και πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι. και

τα Τ.Ε.Ι.

«Η πορεία και οι σπουδές τους, δυστυχώς, δεν θα είναι ανεμπόδιστες. Οι αντιδραστικές ανατροπές στην Ανώτατη Εκ-

παίδευση, η γιγάντωση της ανεργίας των νέων και το συντριπτικό χτύπημα των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων,

κάνουν φανερό σε κάθε νέο και νέα ότι θα χρειαστεί ο προσωπικός μόχθος, αλλά και η συλλογική πάλη για την ελπίδα

και την προοπτική της νέας γενιάς» αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος.

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «η συμμετοχή και η δράση στον αγώνα, μέσα από τους συλλόγους και τους φορείς του φοιτητικού-

σπουδαστικού και του λαϊκού κινήματος για σπουδές και ζωή με δικαιώματα, είναι ο δρόμος που πρέπει να εμπιστευτεί

η νέα γενιά», προσθέτοντας πως «ο αγώνας των νέων για τη βαθιά γνώση του επιστημονικού αντικειμένου τους δεν εί-

ναι μόνο προσωπικός. Μπορεί και πρέπει να δένεται με τις λαϊκές αγωνίες, ώστε αύριο, ως επιστήμονες, να στηρίξουν

το μόχθο και τις ανάγκες των εργαζομένων».

«Στους νέους και τις νέες που δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε ΑΕΙ- ΤΕΙ ή οδηγήθηκαν σε διαφορετικούς δρόμους, το

ΚΚΕ τους καλεί να διεκδικήσουν με ακόμη μεγαλύτερο πείσμα τα δικαιώματά τους στη δουλειά και τη ζωή. Η συζήτηση

που γίνεται για την άνοδο των βάσεων είναι χωρίς ουσία. Το πρόβλημα της εκπαίδευσης σήμερα είναι βαθιά ταξικό. Από

το μορφωτικό της περιεχόμενο έως τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και η νεολαία χρειάζεται να κάνουν δική τους υπόθεσή τον αγώνα για μόρ-

φωση, δεμένο με τον αγώνα για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής και την προοπτική μιας άλλης κοινωνίας, όπου

η μόρφωση και η επιστήμη θα υπηρετούν πραγματικά τις λαϊκές ανάγκες» καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝ.ΕΛ.

Ευχές και συμβουλές
Η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη του τομέα Κοι-

νοβουλευτικής Ευθύνης Παιδείας & Θρησκευμάτων των

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κα Σταυρούλα Ξουλίδου, έκανε

χθες την ακόλουθη δήλωση με αφορμή την ανακοίνωση των

βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: 

«Με την ανακοίνωση των βάσεων για την εισαγωγή στην Τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση ολοκληρώνεται μια δύσκολη και γεμά-

τη αγωνία περίοδος για όλους τους υποψήφιους και τις οι-

κογένειές τους. Θερμά συγχαρητήρια, λοιπόν, σε όσους από

εσάς πετύχατε τους στόχους σας. Μπροστά σας ανοίγεται ο

συγκλονιστικός δρόμος της αναζήτησης, της γνώσης και της

δημιουργίας. Μπείτε με όρεξη και ενθουσιασμό και ξεπερά-

στε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε. 

Οι λιγότερο τυχεροί της συγκεκριμένης εξεταστικής διαδι-

κασίας σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποθαρρύνονται.

Τους υπενθυμίζω ότι πρόκειται μόνο για μια μάχη και όχι για

τον ίδιο τον πόλεμο… η ζωή, εξάλλου, μας επιφυλάσσει πολ-

λούς αγώνες, αναμετρήσεις και εκπλήξεις. 

Ό,τι κι αν κάνετε στη ζωή σας, αγωνιστείτε για ένα καλύτε-

ρο μέλλον για σας τους ίδιους και για την πατρίδα μας, με ήθος,

συγκρότηση, αδελφοσύνη, συνεργασία, ακεραιότητα και πί-

στη στις πανανθρώπινες αξίες».

ράς:

Θα καταργήσει τον νόμο περί «νέου λυ-

κείου» και θα αποδεσμεύσει άμεσα τις προ-

αγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του

Λυκείου από την πρόσβαση στην Τριτο-

βάθμια Εκπαίδευση.

Θα προχωρήσει στην καθιέρωση της ελεύ-

θερης πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκ-

παίδευση, μετά από μια ευρύτατη διαβού-

λευση με όλους τους συμμετέχοντες στην εκ-

παιδευτική διαδικασία. Στόχος είναι να πά-

ψει το Λύκειο να λειτουργεί ως μηχανισμός

“προγύμνασης” για την εισαγωγή στο Πα-

νεπιστήμιο και ν’ απαλλαγούν τα νοικοκυ-

ριά από τις δυσβάστακτες φροντιστηριακές

δαπάνες πρόσβασης στα Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύματα.

Θα ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο με

τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων,

τους εκπαιδευόμενους, όλη την ελληνική κοι-

νωνία για τη ανασυγκρότηση της δημόσιας

παιδείας που επιβάλλεται. Η εκπαιδευτική

μεταρρύθμιση που επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει

έναν ξεκάθαρο στόχο, να διασφαλίσει το κα-

θολικό δικαίωμα στη μόρφωση σε ένα ποι-

οτικά αναβαθμισμένο, δημόσιο και δωρεάν

εκπαιδευτικό σύστημα. Γι’ αυτό προτείνει:

• 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση για

όλες και όλους και 2χρονη υποχρεωτική προ-

σχολική αγωγή

• Ενιαίο Λύκειο θεωρίας και πράξης και με-

ταλυκειακή δημόσια τεχνολογική εκπαί-

δευση.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε επιπλέον,

ότι η απόκτηση διπλωμάτων και πτυχίων,

πέρα από το αυτονόητο θετικό της ουσια-

στικής μόρφωσης, δεν εξασφαλίζει σήμερα,

δυστυχώς, πρόσβαση σε εργασία, καθώς η

πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση οδη-

γεί ολοένα και περισσότερους νέους σε ένα

νέο εργασιακό μεσαίωνα με ελαστικές σχέ-

σεις εργασίας, χωρίς ασφάλιση και δικαιώ-

ματα, ενώ μεγάλος αριθμός νέων επιστη-

μόνων παίρνει τον δρόμο της μετανάστευ-

σης.

Για να δοθεί τέλος σε αυτή την αδιέξοδη

πολιτική σε βάρος της νεολαίας και της κοι-

νωνίας γενικότερα, για να μπορούμε να αντι-

κρίσουμε το μέλλον μας πιο αισιόδοξα, μια

λύση υπάρχει: η ανατροπή των εφαρμοζό-

μενων καταστροφικών πολιτικών και της κυ-

βέρνησης».



Τμήμα Μόρια 2014 Μόρια 2013 Διαφορά (Μόρια) Διαφορά (επί %) 

Μηχανικών Περιβάλλοντος 11.732    12.217           -485             -4% 

Μηχανικών παραγωγής  13.112     12.898           214         1,7% 

και Διοίκηση

Μηχανικών ΟρυκτώνΠόρων 10.633      11.130           -497              -4,5%

Ηλεκτρ. Μηχανικών 15.372 14.452 920 6,4%

και Μηχανικών Η/Υ 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  15.672     16.027 -355   - 2,2% 

Σχολές Ρεθύμνου

Τμήμα Μόρια 2014 Μόρια 2013 Διαφορά (Μόρια) Διαφορά (επί %) 

Φιλολογία 14.865 15.344 -479 -3,1% 

Ιστορίας & 14.102 13.784 318 2.3%

Αρχαιολογίας

Παιδαγωγικό 14.146 13.847 299 2.2%

(Δάσκαλοι)

Φιλοσοφικών & 12.846 12.465 381 3,1%

Κοινωνικών 

Σπουδών

Κοινωνιολογίας 12.804 11.956 848 7,1% 

Ψυχολογίας 17.811 17.306 505 2.9%

Παιδαγωγικό 12.827 12.693 134 1,1%

(Νηπιαγωγοί) 

Οικονομικών 12.282 11.782 500 4,2%

Επιστημών 

Πολιτικής 

Επιστήμης  12.448        11.674            774          6,6% 

Σχολές Ηρακλείου 

Τμήμα Μόρια 2014 Μόρια 2013 Διαφορά (Μόρια) Διαφορά (επί %) 

Επιστήμης και 8.941       9.872 -931 9,4%

Tεχνολογίας 

Υλικών

Επιστήμης 

Υπολογιστών 13.270  12.553       717   5,7%

Εφαρμοσμένων 11.908        11.262       646       5,7% 

Μαθηματικών 

Μαθηματικών 13.103          12.450       654      5,2% 

Φυσικής 13.876 13.073 803      6,1%

Χημείας 15.410              14.386           1.024        7,1%

Βιολογίας 17.621              16.665              956       5,7% 

Ιατρικής      18.786   18.197 589        3,2%

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Ανοδος στο Πανεπιστήμιο και 
πτώση σε Τ.Ε.Ι. και Πολυτεχνείο 
» “Βουτιά” βάσεων στην Α.Σ.Τ.Ε. Αγίου Νικολάου και άνοδος στην Εκκλησιαστική Ακαδημία 

ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
perakisp@haniotika-nea.gr 

Ανοδικά κινήθηκαν οι βάσεις στην πλειοψηφία των
Σχολών του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου
Κρήτης, αντίθετα με το Τ.Ε.Ι. που καταγράφεται πτώ-
ση. Μεγάλη πτώση και στην Ανώτερη Σχολή Του-
ριστικής Εκπαίδευσης στον Αγ. Νικόλαο, ενώ ανοδικά
κινήθηκαν τα Τμήματα της Εκκλησιαστικής Ακα-
δημίας. 

Πιο συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ανέβηκαν

οι βάσεις σε 15 (8 στο Ρέθυμνο και 7 στο Ηράκλειο) Τμή-

ματα και έπεσαν σε δύο (από ένα σε Ρέθυμνο και Ηρά-

κλειο). Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στο Τμήμα Χη-

μείας Ηρακλείου με 1.024 μόρια και η μεγαλύτερη πτώ-

ση στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών -931.

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης πτωτικά κινήθηκαν οι βάσεις

σε τρία Τμήματα και ανοδικά σε δύο. 920 μόρια η μεγα-

λύτερη άνοδος για το Τμήμα Ηλεκτρ. Μηχανικών και Μη-

χανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και -497 μόρια η με-

γαλύτερη πτώση στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. 

Στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης έπεσαν οι βάσεις σε έντεκα Τμήματα

και ανέβηκαν σε τρία. “Βουτιά” κατά 2.181 μόρια έκανε

το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Ηρά-

κλειο, ενώ η μεγαλύτερη άνοδος ήταν 507 μόρια στο Τμή-

μα Κοινωνικής Εργασίας στο Ηράκλειο. 

Η Ανώτερη σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)

Αγίου Νικολάου έπεσε κατά 2.873 μόρια, ενώ στην Εκ-

κλησιαστική Ακαδημία Κρήτης η μεγαλύτερη άνοδος ήταν

στο Τμήμα Ιερατικών Σπουδών, κατά 12.012 μόρια.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Χανιά) 



Σχολές Ηρακλείου 

Τμήμα Μόρια 2014 Μόρια 2013 Διαφορά (Μόρια) Διαφορά (επί %) 

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών     7.516          8.035       -519     -6,5% 

Διοίκηση επιχειρήσεων 9.041         9.348        -307       -3,3%

Διοίκηση Τουριστικών 5.008 7.189    -2181     -30,3%

Επιχειρήσεων 

Κοινωνικής εργασίας 12.223 11.716    507        4,3%

Νοσηλευτικής  11.524 11.233 291        2,6% 

Μηχανικών 

Πληροφορικής   8.948 9.267     -319      -3,4% 

Τεχνολόγων Γεωπόνων 7.682 7.952      -270     -3,4% 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών    8.096 8.621   -525      -6,1% 

Λογιστικής και 

χρηματοοικονομικής 9.205 9.635     -430    -4,5% 

Σχολές Χανίων 

Τμήμα Μόρια 2014 Μόρια 2013 Διαφορά (Μόρια) Διαφορά (επί %) 

Μηχανικών 

φυσικών πόρων 6.996            7.770         -774       -10% 

& Περιβάλλοντος 

Ηλεκτρονικών 7.353 7.977      -624      -7,8%  

Μηχανικών 

Σχολές Αγίου Νικολάου

Τμήμα Μόρια 2014 Μόρια 2013 Διαφορά (Μόρια) Διαφορά (επί %) 

Διοίκηση επιχειρήσεων     7.596 8.268 -672       -8,1% 

Σχολές Σητείας 

Τμήμα Μόρια 2014 Μόρια 2013 Διαφορά (Μόρια) Διαφορά (επί %) 

Διατροφής και 11.929       11.596     333     2,9%  

διαιτολογίας 

Σχολές Ρεθύμνου 

Τμήμα Μόρια 2014 Μόρια 2013 Διαφορά (Μόρια) Διαφορά (επί %) 

Μουσικής 

Τεχνολογίας 6.777          7.513   -736     -9,8% 

Τμήμα Μόρια 2014 Μόρια 2013 Διαφορά (Μόρια) Διαφορά (επί %) 

4395   7268  - 2873 -39,5%
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Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.) (Αγ. Νικόλαος)  

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ  (Ηράκλειο)

Τμήμα Μόρια 2014 Μόρια 2013 Διαφορά (Μόρια) Διαφορά (επί %) 

ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ 9.224   8.022   1.202  15% 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ 4.588 - - -

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

(ΕΚΚΛ. ΛΥΚΕΙΩΝ)

Εκκλησιαστικής 9.769        8.879          890       10%

μουσικής και ψαλτικής 

Εκκλησιαστικής 1.526 

μουσικής και ψαλτικής 

(Εκκλ. Λυκείων) 



Οι εγγραφές των επιτυχό-

ντων στα Πανεπιστήμια, στα

Τ.Ε.Ι., στις Ανώτατες Εκκλη-

σιαστικές Ακαδημίες και στην

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα γίνουν από

τη Δευτέρα 15 μέχρι και την

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

και σύμφωνα με το πρόγραμ-

μα που ανακοινώνεται από τις

Γραμματείες των Τμημάτων.  

Τα δικαιολογητικά και η

διαδικασία εγγραφής θα ανα-

κοινωθούν κατά τις προσεχείς

ημέρες με εγκύκλιο που θα εκ-

δώσει το Υπουργείο Παιδείας.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι

επιτυχόντες στα Τ.Ε.Ι. εισά-

γονται στο Α’ εξάμηνο.

Η προθεσμία και η διαδι-

κασία εγγραφής των επιτυ-

χόντων στις Στρατιωτικές και

Αστυνομικές Σχολές, στη Σχο-

λή Ανθυποπυραγών της Πυ-

ροσβεστικής Ακαδημίας, στις

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυ-

τικού καθώς στις Ανώτερες

Σχολές Τουριστικής Εκπαί-

δευσης Ρόδου και Αγίου Νι-

κολάου Κρήτης θα ορισθεί

και θα ανακοινωθεί από τις

ίδιες τις σχολές. 

Οι ιδιώτες επιτυχόντες στις

Σχολές Αστυφυλάκων και

Αξιωματικών της Ελληνικής

Αστυνομίας θα εγγραφούν

κατά το ακαδημαϊκό έτος

2016 - 2017.

Χθες ανακοινώθηκαν και

τα αποτελέσματα εισαγωγής

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-

ση με τις ειδικές κατηγορίες

των αλλοδαπών - αλλογενών

και των αποφοίτων Λυκείων

ή αντίστοιχων σχολείων κρα-

τών - μελών της Ε.Ε. μη ελ-

ληνικής καταγωγής. 

Οι εγγραφές αυτών των ει-

σαγόμενων στα Πανεπιστή-

μια, στις Ανώτατες Εκκλη-

σιαστικές Ακαδημίες, στα Τε-

χνολογικά Ιδρύματα, στην

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ..Ε και στις Ανώτε-

ρες Σχολές Τουριστικής Εκ-

παίδευσης θα πραγματοποι-

ηθούν την ίδια περίοδο, δη-

λαδή από τη Δευτέρα 15 μέχρι

και την Παρασκευή 26 Σε-

πτεμβρίου, με την προϋπόθε-

ση ότι πέραν των δικαιολο-

γητικών που απαιτούνται θα

προσκομίζουν και τη βεβαί-

ωση των Πανεπιστημίων

Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πι-

στοποιητικό τουλάχιστον επι-

πέδου Β2 (Γ’) του Κέντρου Ελ-

ληνικής Γλώσσας ότι γνωρί-

ζουν την ελληνική γλώσσα.

Οσοι δεν κατέχουν την ανω-

τέρω βεβαίωση ή το πιστο-

ποιητικό γνώσης της ελληνι-

κής γλώσσας ολοκληρώνουν

την εγγραφή τους μετά από

την προσκόμιση αυτών μέχρι

και το επόμενο της εισαγωγής

ακαδημαϊκό έτος, σε ημερο-

μηνίες που ανακοινώνονται.

Τα δικαιολογητικά που

απαιτούνται είναι αυτά που

έχουν ανακοινωθεί με τις

Οδηγίες για την εισαγωγή

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-

ση της Ελλάδας των κατηγο-

ριών:

α) αλλοδαπών - αλλογενών

(αποφοίτων Λυκείων εκτός

Ε.Ε.) και β) αποφοίτων Λυ-

κείων ή αντιστοίχων σχολεί-

ων κρατών – μελών της Ε.Ε.

μη ελληνικής καταγωγής και

θα κατατεθούν από τους ίδι-

ους τους υποψηφίους ή από

νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκ-

πρόσωπό τους στη γραμμα-

τεία της σχολής επιτυχίας,

προκειμένου να γίνει ο έλεγ-

χος τους για την ολοκλήρωση

της εγγραφής τους.

Οι Σχολές και τα Τμήματα

εισαγωγής μετά τον έλεγχο

των δικαιολογητικών εκδί-

δουν βεβαίωση εισαγωγής

προκειμένου οι εισαχθέντες

να την προσκομίσουν στις

αρμόδιες αρχές για τη χορή-

γηση άδειας παραμονής για

την πραγματοποίηση των

σπουδών τους.

ΠΗΓΗ: Alfavita.gr

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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15 - 26 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές 

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εύχεται
συγχαρητήρια στους νέ-
ους σπουδαστές, που
πέτυχαν την εισαγωγή
τους σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
Και παράλληλα τους δί-
νει οδηγίες στο τι πρέ-
πει να προσέξουν ιδι-
αίτερα κατά την ανα-
ζήτηση φοιτητικής στέ-
γης. 

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή

του σημειώνει: 

«Για την εύρεση κατοικίας,

υπάρχουν, σε κάθε πόλη, με-

σιτικά γραφεία, αγγελίες, ιστο-

σελίδες, ενοικιαστήρια, ανα-

κοινώσεις κ.λπ. Καλό θα ήταν

να ξεκινήσουμε, από τις τοπι-

κές εφημερίδες, να αξιολογή-

σουμε τις μικρές αγγελίες που

υπάρχουν, στους ειδικούς πί-

νακες ανακοινώσεων των σχο-

λών, να επισκεφτούμε μεσιτι-

κά γραφεία, να κάνουμε μια

βόλτα στην πόλη.

Σε κάθε περίπτωση, όμως,

ψάχνοντας, για σπίτι, πρέπει

να γνωρίζουμε:

• Τα σπίτια, στο κέντρο των

πόλεων, είναι κατά κανόνα

παλαιότερα και πιο ακριβά, σε

σχέση, με αυτά, που βρίσκο-

νται, εκτός κέντρου.

• Ελέγχουμε την τοποθεσία

του σπιτιού, τη γειτονιά και τι

μας παρέχει αυτή (supermar-

ket, τράπεζες, τακτική αστική

συγκοινωνία, πρόσβαση στην

πανεπιστημιούπολη κ.λπ.).

• Ελέγχουμε, καλά, το σπίτι,

για να διαπιστώσουμε τυχόν

βλάβες και να τις επισημά-

νουμε, στον ιδιοκτήτη, ώστε

να τις διορθώσει, πριν αρχί-

σουμε να κατοικούμε, στο σπί-

τι.

• Μεγάλη προσοχή χρειάζε-

ται, όταν αρχίσουν οι δια-

πραγματεύσεις, με τον ιδιο-

κτήτη, για την ενοικίαση του

σπιτιού. Πρέπει να γνωρίζου-

με:

• Στις μισθώσεις κατοικιών,

το ύψος του μισθώματος δια-

μορφώνεται, ελεύθερα και δε-

σμεύει και τις δύο πλευρές.

• Η μίσθωση κατοικίας ισχύ-

ει, τουλάχιστον για τρία χρό-

νια και αν ακόμα έχει συμ-

φωνηθεί μικρότερος ή αόρι-

στος χρόνος.

• Αν ο συμβατικός χρόνος

έχει καθοριστεί μικρότερος

της τριετίας και δεν υπάρχει

συμφωνία αναπροσαρμογής

του μισθώματος, για τον υπό-

λοιπο χρόνο, το καταβαλλό-

μενο μίσθωμα αυξάνεται, ετη-

σίως, κατά ποσοστό εβδομή-

ντα πέντε τοις εκατό (75%) του

τιμαρίθμου του κόστους ζωής,

που δίνει η Τράπεζα της Ελ-

λάδος, για τους αμέσως προη-

γούμενους δώδεκα (12) μήνες.

• Η μίσθωση ορισμένου χρό-

νου λήγει, μόλις περάσει το

διάστημα αυτό, χωρίς να απαι-

τείται τίποτε άλλο. Μάλιστα,

θεωρείται ότι ανανεώνεται,

για αόριστο χρόνο, όταν, μετά

την παρέλευση του συμφω-

νημένου χρόνου, ο μεν ενοι-

κιαστής εξακολουθεί να χρη-

σιμοποιεί την κατοικία, ο δε

ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.

• Η μίσθωση αόριστης διάρ-

κειας, μετά την παρέλευση

της τριετίας, λήγει, με καταγ-

γελία του ιδιοκτήτη ή του

ενοικιαστή.

• Το ενοίκιο καταβάλλεται

την ημερομηνία, που έχουν

συμφωνήσει ιδιοκτήτης και

ενοικιαστής.

• Η καταβολή της εγγύησης

δεν αποτελεί υποχρέωση του

ενοικιαστή, που πηγάζει, από

το νόμο, αλλά έχει επικρατή-

σει, ως μισθωτική συνήθεια.

•  Δεν αποδεχόμαστε και

δεν υπογράφουμε όρους, που

δεν κατανοούμε ή με τους

οποίους δε συμφωνούμε, από-

λυτα. Σε πολλά συμβόλαια

ενοικίασης, περιέχονται όροι

δυσμενείς, για τους ενοικια-

στές π.χ. «Εάν ο ενοικιαστής

διακόψει τη μίσθωση, πριν

τη συμφωνημένη λήξη της,

υποχρεούται να καταβάλει όλα

τα ενοίκια, μέχρι τη λήξη». Τέ-

τοιους όρους τους διαγρά-

φουμε.

• Ο ιδιοκτήτης έχει την υπο-

χρέωση να παραδώσει, στον

ενοικιαστή, την κατοικία κα-

τάλληλη, για τη χρήση, που

συμφωνήθηκε και να τη δια-

τηρεί, κατάλληλα, κατά τη μί-

σθωση.

• Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη

του ακινήτου.

• Ο ιδιοκτήτης αποδίδει,

στον ενοικιαστή, τις αναγκαί-

ες δαπάνες, που αυτός έκανε

στο ακίνητο.

• Ο ενοικιαστής δεν ευθύνε-

ται, για φθορές ή μεταβολές,

που οφείλονται, στη συμφω-

νημένη χρήση.

• Έτσι, μπορούμε να διεκδι-

κήσουμε: 1) να αναλάβει ο

ιδιοκτήτης την υποχρέωση

να κάνει, με δικά του έξοδα, τις

απαραίτητες επισκευές, στο

σπίτι (π.χ. βάψιμο, επισκευή

παραθύρων κ.λπ.), ώστε αυτό

να είναι κατάλληλο, για να κα-

τοικήσουμε, 2) να αναλάβει ο

ιδιοκτήτης την υποχρέωση

να επισκευάζει, με δικά του

έξοδα, τις βλάβες, που θα προ-

ξενούνται, στο σπίτι, στα πλαί-

σια της συνηθισμένης, από

εμάς χρήσης του. Φυσικά, ο

ιδιοκτήτης δεν είναι υποχρε-

ωμένος να αποκαθιστά ζη-

μιές, που εμείς προκαλούμε,

λόγω κακής χρήσης του σπι-

τιού.

• Αφού συμφωνήσουμε, υπο-

γράφουμε, γραπτό μισθωτήριο

συμβόλαιο και απαιτούμε αντί-

γραφο θεωρημένο, από την

εφορία. Σε καμία περίπτωση,

δεν αποδεχόμαστε προτάσεις

για αποδείξεις ενοικίου ή συμ-

φωνητικά, για ποσά διαφορε-

τικά των πραγματικών. Γινό-

μαστε συνένοχοι, σε φορο-

διαφυγή του ιδιοκτήτη.

• Εμείς, από την πλευρά μας,

ως ενοικιαστές, πρέπει να επι-

δείξουμε συνέπεια, ως προς

την καταβολή των μισθωμά-

των (= ενοικίων), την καλή

χρήση του σπιτιού και την

εφαρμογή των κανονισμών

της οικοδομής.

• Η καθυστέρηση καταβολής

των δαπανών κοινοχρήστων

έχει τα ίδια αποτελέσματα κα-

θυστέρησης του ενοικίου.

• Ο ενοικιαστής, κατά τη

λήξη της μίσθωσης, έχει υπο-

χρέωση να αποδώσει την κα-

τοικία, στην κατάσταση, που

την παρέλαβε.

• Προσοχή! Από 01.01.2008,

το χαρτόσημο έχει καταργηθεί,

για τις κατοικίες.

• Εάν απευθυνθούμε, σε με-

σιτικό γραφείο, προσέχουμε να

είναι νόμιμο. Ο μεσίτης δι-

καιούται αμοιβή γι’ αυτό ρω-

τούμε ποια είναι η αμοιβή

του, και καταβάλουμε την

αμοιβή μόνο αν ενοικιάσουμε

το σπίτι, που μας πρότεινε.

Επομένως, πληρώνουμε, αφού

υπογράψουμε το συμβόλαιο,

με τον ιδιοκτήτη.

• Τα σπίτια τα επισκεπτόμα-

στε και τα ελέγχουμε, ημέρα.

• Πριν αποφασίσουμε να

υπογράψουμε συμβόλαιο, ενη-

μερωνόμαστε, για τα κοινό-

χρηστα τους λογαριασμούς

του σπιτιού και όλα τα έξοδα,

που θα επιβαρύνουν το σπίτι,

πέραν του ενοικίου».

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εφιστά την προ-

σοχή των καταναλωτών ενώ

για καταγγελίες ή περισσότε-

ρες πληροφορίες, μπορείτε να

απευθύνεστε στο ΚΕ.Π.ΚΑ.,

τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00

– 14:30. 

Επίσης στη διεύθυνση:  Βασ.

Ηρακλείου 32, 54624, Θεσ-

σαλονίκη, στο τηλέφωνο:

2310233333, στο φαξ:

2310242211, στο email:  con-

sumers@kepka.org και στις

ιστοσελίδες 

h t t p : / / w w w. k e p k a . o r g

• http://www.dolceta.eu

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Συμβουλές για τους φοιτητές



ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ 90%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ 10%

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 90%

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 10%

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 90%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 90%

Τα στοιχεία και οι πίνακες είναι όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 

ΕπΙΤυΧοΝΤΕΣ ΕπΙΛοΓΗΣ ΓΕΝΙΚου ΛυΚΕΙου ΚΑΙ ΕπΑ.Λ. οΜΑΔΑΣ Β’ 2013

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | 9
ΕΙΔΗΣΕΙΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 10%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 90%

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τα στοιχεία και οι πίνακες είναι όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 90%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 10%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 90%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ 90%

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | 11
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ 10%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ 90%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ 10%

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 90%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 90%

Τα στοιχεία και οι πίνακες είναι όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | 13
ΕΙΔΗΣΕΙΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 90%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10%

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τα στοιχεία και οι πίνακες είναι όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 10%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 90%

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τα στοιχεία και οι πίνακες είναι όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 10%

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 90%
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τα στοιχεία και οι πίνακες είναι όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 90%

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 10%

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | 19
ΕΙΔΗΣΕΙΣ



3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 90%

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 10%

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Τα στοιχεία και οι πίνακες είναι όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 
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4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 90%

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 10%

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΕΠΑ.Λ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΕπΙΤυΧοΝΤΕΣ ΑποΦοΙΤΩΝ ΕπΑ.Λ. οΜΑΔΑΣ Α’ 2014

ΕΠΑ.Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 90%

EΠΑ.Λ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ 90%

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 10%

ΕΠΑ.Λ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 10%

EΠΑ.Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 10%

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
24 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014



Τα στοιχεία και οι πίνακες είναι όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 

EΠΑ.Λ. ΚΙΣΑΜΟΥ

EΠΑ.Λ. ΚΙΣΑΜΟΥ 10%

EΠΑ.Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10%

EΠΑ.Λ. ΒΡΥΣΩΝ

ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ

ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ 10%

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | 25
ΕΙΔΗΣΕΙΣ



2ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ

1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ 10%

1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 10%

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 10%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 10%

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 10%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 10%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ 10%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 10%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ 10%

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 10%

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 10%

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 10%

ΕπΙΤυΧοΝΤΕΣ ΕπΙΛοΓΗΣ ΓΕΝΙΚου ΛυΚΕΙου ΚΑΙ ΕπΑ.Λ. οΜΑΔΑΣ Β’ ΑποΦοΙΤΩΝ 2012

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | 27
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% 2014 & 2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
“Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

Αρ. Πρωτ.: 15989/27-8-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Aνακοινώνουμε ότι το Γενικό Νο-

σοκομείο Χανίων “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ” μετά από: 

1. Tη με αριθμ. 46/πρκ.8/10-7-2014

απόφαση του Ενιαίου Διοικητικού

Συμβουλίου του Γ.Ν.Χ. - Θ.Ψ.Π.Χ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ MEIOΔΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τη λήψη 

σφραγισμένων προσφορών 

για  την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ” 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

11.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανο-

μένου του Φ.Π.Α.
Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσο-

κομείο Χανίων. 
Γλώσσα: Ελληνική.  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προ-

σφορών η 23η Σεπτεμβρίου 2014,
ημέρα Τρίτη και ώρα 2 μ.μ., στο

Γραφείο Προμηθειών του Γενικού

Νοσοκομείου Χανίων.

Ημερομηνία αποσφράγισης προ-

σφορών η 24η Σεπτεμβρίου 2014,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., στο

Γραφείο Προμηθειών του Γενικού

Νοσοκομείου Χανίων.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την

παραπάνω ημερομηνία παρουσία

επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες, όροι

διακήρυξης κ.λπ. θα δίνονται από

το Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύ-

ματος κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες και στο τηλέφωνο  28210-

22309 από την αρμόδια υπάλληλο

κα Σαμψάκη.    
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 
***

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 27 Αυγούστου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 107039

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

1650/86 “Για την προστασία του

περιβάλλοντος”, όπως τροποποιή-

θηκε με τον Ν. 3010/02 και ισχύει

με τον Ν. 4014/2011 και την ΚΥΑ με

αριθμό Η.Π. 37111/2021/29-9-2003,

διαβιβάστηκε από την Αποκεντρω-

μένη Διοίκηση Κρήτης - Γενική

Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλο-

ντικής Πολιτικής - Τμήμα Περιβαλ-

λοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού,

στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρή-

της, αντίγραφο της με αρ. πρωτ.:

1202/21-7-2014 Διαβίβαση Μελέ-

της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(Μ.Π.Ε.) για δημοσιοποίηση και έκ-

φραση άποψης που αφορά το έρ-

γο:  «Λειτουργία Υφιστάμενων γε-

ωτρήσεων στη λεκάνη Κολένι -

έως Δυτικά Πλάτανου - Τμήμα Α”

Δήμου  Κισάμου, Νομού Χανίων ι-

διοκτησίας Οργανισμού Ανάπτυ-

ξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.).

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι

φορείς μπορούν να λάβουν γνώση

και πληροφορίες της παραπάνω

Μ.Π.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες: 

α) από το Τμήμα Συλλογικών Ορ-

γάνων  της  Περιφέρειας Κρήτης

(Περιφερειακό Κατάστημα - Πλ. Ε-

λευθερίας, γραφείο Νο Α6, τηλ.:

2813400233, Fax: 2813400232, αρ-

μόδια κα Νίκη Βαρδιάμπαση), 

β) από το Τμήμα Περιβάλλοντος

και Υδροοικονομίας Περιφερεια-

κής Ενότητας Χανίων (αρμόδιος  κ.

Βεγλιρής, τηλ.: 2821345813) και 

γ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκη-

ση Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντι-

κού & Χωρικού Σχεδιασμού (Λ. 62

Μαρτύρων 417 & Μ. Παρλαμά 2,

αρμόδια κα Μ. Παντερή, τηλ.:

2810-529249).

Κατάθεση σχετικών ενστάσεων

και απόψεων θα γίνεται στο Τμήμα

Συλλογικών Οργάνων της Περιφέ-

ρειας Κρήτης για χρονικό διάστη-

μα μέχρι τριάντα (30) ημερών από

την ημέρα δημοσίευσης στον το-

πικό Τύπο.

Ο πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Γιώργος Πιτσούλης
***

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  

“Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”
ΑΔΑ: 67Θ346907Τ-Π6Ψ

Χανιά 27-8-2014

Αρ. Πρωτ.: 15990

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νο-

σοκομείο Χανίων “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ” μετά από:

1. Την υπ’ αριθμ. 26/πρκ.9/30-7-

2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσο-

κομείου.
ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάδειξη ιδιωτικής εται-

ρείας που να αναλάβει Συλλογή

των λυμάτων στερέωσης σε δεξα-

μενές (η εταιρεία θα αναλάβει την

αγορά και εγκατάσταση των δεξα-

μενών στο Νοσοκομείο και τα Κ.Υ.,

τη συλλογή, μεταφορά και επεξερ-

γασία των λυμάτων στερέωσης κα-

θώς και τη συντήρηση των δεξα-

μενών και αμοιβή της θα είναι ο

άργυρος που θα προκύπτει από

την επεξεργασία των υγρών λυμά-

των).

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές

μέχρι Τετάρτη 17-9-2014, ώρα 2

μ.μ., διαφορετικά είναι εκπρόθε-

σμες, δεν αποσφραγίζονται και ε-

πιστρέφονται. Η αποσφράγιση των

προσφορών θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 18-9-2014, ώρα 10 π.μ.

Αναλυτικά η παραπάνω διακήρυξη

βρίσκεται στη διάθεση όλων των

ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα

του Νοσοκομείου (www.chania-

hospital.gr)                                                                      
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ        

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 

***
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Χανιά 11-8-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 5821

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περιλήψεως της υπ’ αριθμ.

12184/2013/4-8-2014 

πράξεως χαρακτηρισμού έκτασης 

της δ/ντριας Δασών Χανίων

Με την 12184/2013/4-8-2014 πράξη

μας, η οποία εκδόθηκε κατά τη

διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.

998/79, η έκταση η οποία βρίσκεται

στη θέση “Βρυσάλι - Σπίτια” εκτός

οικισμού Αζογυρέ της Δ.Ε. Πελε-

κάνου του Δήμου Καντάνου - Σε-

λίνου, με στοιχεία περιμέτρου: Τε-

μάχιο Α 1, 2, 3, ..., 40, 41, 1 εμβαδού

οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι

τετραγωνικών μέτρων και ενενή-

ντα τεσσάρων εκατοστών του τε-

τραγωνικού μέτρου (8.616,94 τ.μ.),

τεμάχιο Β 42, 43, 44, ..., 83, 84, 44,

εμβαδού είκοσι τριών χιλιάδων ο-

κτακοσίων τριάντα τετραγωνικών

μέτρων και εξήντα έξι εκατοστών

του τετραγωνικού μέτρου
(23.830,66 τ.μ.), τεμάχιο Γ 85, 86,

87, 88, 85 εμβαδού εκατό σαράντα

εννέα τετραγωνικών μέτρων και

είκοσι έξι εκατοστών του τετρα-

γωνικού μέτρου (149,26 τ.μ.), όπως

απεικονίζονται στο συνημμένο αυ-

τής τοπογραφικό διάγραμμα κλί-

μακας 1:500 που συντάχθηκε τον

Νοέμβριο του 2013 από τον μηχα-

νικό Γεώργιο Βερυκάκη χαρακτη-

ρίζονται όπως παρακάτω:
1) Το τεμάχιο Α με στοιχεία περι-

μέτρου εμβαδού 1, 2, 3, ..., 40, 41,

1 εμβαδού οκτώ χιλιάδων εξακο-

σίων δεκαέξι τετραγωνικών μέ-

τρων και ενενήντα τεσσάρων εκα-

τοστών του τετραγωνικού μέτρου

(8.616,94 τ.μ.), το Τεμάχιο Γ με

στοιχεία περιμέτρου 85, 86, 87, 88,

85 εμβαδού εκατό σαράντα εννέα

τετραγωνικών μέτρων και είκοσι

έξι εκατοστών του τετραγωνικού

μέτρου (149,26 τ.μ.) και το Τεμάχιο
Β1 με στοιχεία περιμέτρου 80, 81,

82, 83, 84, 42, 43, ..., 48, 49, 80 εμ-

βαδού δύο χιλιάδων εξακοσίων

τριάντα οκτώ τετραγωνικών μέ-

τρων και εννέα εκατοστών του τε-

τραγωνικού μέτρου (2.638,09 τ.μ.)

μη δασικές, δηλαδή εκτάσεις μη ε-

μπίπτουσες στις διατάξεις της δα-

σικής νομοθεσίας καθώς είναι γε-

ωργικές σύμφωνα με την παρ. 6α

άρθρου 3 Ν. 998/79.

2) Το τεμάχιο Β2 με στοιχεία περι-

μέτρου 49, 50, 51, ..., 77, 78, 79, 80,

49 εμβαδού είκοσι ενός χιλιάδων

εκατό ενενήντα δύο τετραγωνι-

κών μέτρων και πενήντα επτά
(21.192,57 τ.μ.) εκατοστών του τε-

τραγωνικού μέτρου δασική της

παρ. 2 του άρθρου 3 Ν. 998/79, ό-

πως αντικαταστάθηκε με την παρ.

1 άρθρου 1 Ν. 3208/03, και από

πλευράς ωφελιμότητας και λει-

τουργιών που εξυπηρετεί, εντάσ-

σεται στην παράγραφο 1ε του άρ-

θρου 4 του ιδίου νόμου. 

Η ως άνω πράξη απεστάλη για α-

νάρτηση στον οικείο Δήμο ή Κοι-

νότητα.

Κατά της παραπάνω πράξεως επι-

τρέπονται αντιρρήσεις του Γενι-

κού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και

κάθε φυσικού ή νομικού προσώ-

που που έχει έννομο συμφέρον, ε-

ντός δύο (2) μηνών από της κοινο-

ποιήσεως της ή της τελευταίας δη-

μοσιεύσεως της στον κατά τα ορι-

ζόμενα στο άρθρο 14 Ν. 998/79, ε-

φόσον δεν συντρέχει περίπτωση

κοινοποιήσεώς της, ενώπιον της

προβλεπόμενης από την παρ. 3

του άρθρου 10 Ν. 998/79 Επιτρο-

πής Επίλυσης Δασικών Αμφισβη-

τήσεων του Νομού μας.

Η δ/ντρια Δασών Χανίων
Π. Σκλαβάκη

δασολόγος
***

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Χανιά 27/8/2014

Α.Π.: 424

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό

με σφραγισμένες προσφορές για

την εκμίσθωση του Κυλικείου της

Σχολικής Κοινότητας “2ο Δημοτι-

κό Σχολείο Χανίων/2ο Νηπιαγω-

γείο Χανίων”.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση

των προσφορών θα γίνει στα Γρα-

φεία της Σχολικής Επιτροπής

Α’/βάθμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χα-

νιά - Κριάρη 40 - 1ος όροφος) στις
22 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευ-

τέρα και από ώρα 11 π.μ. έως 12 μ.

(ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον

της Επιτροπής Διενέργειας του

Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες κα-

θώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφω-

νο 2821341772, αρμόδιο γραφείο

της Σχολικής Επιτροπής Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χα-

νίων καθώς και στο website του

Δήμου Χανίων www.chania.gr
Ο πρόεδρος 

της Σχολικής Επιτροπής

Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Χανίων

ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ



Κολύμβηση και ολοήμερο 

αθλητικό πρόγραμμα για το καλοκαίρι

Από 8 ευρώ την ημέρα!! Οταν κλείνουν τα σχολεία αρχίζει το... SportSchool!
11ος χρόνος λειτουργίας! Πραγματικά ολοήμερο! Πραγματικά αθλητικό! Πραγ-
ματικά οικονομικό! Για παιδιά από 3 - 13 ετών. Ολο το καλοκαίρι έως τις 5 Σε-
πτεμβρίου. Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30 π.μ. - 3.30 μ.μ.. Κολύμβηση, Ποδό-
σφαιρο, Ρυθμική/General Gymnastics, Μουσικοκινητική, Αθλητικό Παιχνίδι, Θεα-
τρικό Παιχνίδι, Κουκλοθέατρο, Αθλητική Θεωρία, Παιχνίδια γνώσεων, αντίληψης
και παρατηρητικότητας. Μπορείτε να επιλέξετε όσες μέρες θέλετε! Συμφέρου-
σες τιμές για αδέρφια! Για ραντεβού ενημέρωσης καλέστε 2821099300.
Πληροφορίες στο facebook.com/ChaniaSports. Διοργάνωση Γ.Α.Σ. “Χανιά” / Α-
θλητικό κέντρο ChaniaSports.

•••

Eπιδοτούμενο πρόγραμμα 

για νέους από 25 έως 29 ετών

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους από 25 έως 29 ετών. Εκπαιδευτικό επίπε-
δο: απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Θεωρητική κατάρτιση: 80 ώρες. Πρακτική άσκηση: 450 ώρες. Εκπαιδευτικό επί-
δομα για απόφοιτους ΑΕΙ - ΤΕΙ 2.550 ευρώ και για απόφοιτους δευτεροβάθμιας
και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.280 ευρώ. Υποβολή αιτήσεων από
07/08/2014 έως 15/09/2014. Περισσότερες πληροφορίες: ΚΕΚ Κρήτη (ώρες
09.00 - 14.00) Εφ. Πολεμιστών 103, τηλ.: 2821096140.

•••

Δωρεάν εβδομάδα χορού! 

Ekfrasis dance studio

Η σχολή μας, για πρώτη φορά, προσφέρει από 1 - 7/9, μια εβδομάδα δωρεάν
μαθημάτων χορού, πάνω από 25 ώρες διδασκαλίας, σε όλα της τα προγράμμα-
τα. Εβδομάδα χορού για αρχάριους και προχωρημένους. Δοκιμάστε όλα μας τα
προγράμματα χορού και γυμναστικής που έχουμε και δείτε ποιο σας ταιριάζει.
Μπείτε στο site της σχολής μας www.ekfrasis-dance.gr και δείτε το προσωρινό
πρόγραμμα μαθημάτων, όπως θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Σε-
πτέμβρη. Αμέσως μετά το πρόγραμμα θα αλλάξει και θα πάρει την προηγούμενη
μορφή του με κάποιες ακόμα αλλαγές και προσθήκες.
Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη γραμμα-
τεία της σχολής μας, στο 2821056665.
Εκφρασις: Ελ. Βενιζέλου και Β. Ουγκώ 2
2η αίθ.: Αγίας Λαύρας 8 (Κουμ καπί)
Τηλ.: 2821056665, www.ekfrasis-dance.gr

•••

Kryolan City - 

Σχολή Επαγγελματικού 

Μακιγιάζ Αριστέας Ορνεράκη

Nέος κύκλος σεμιναρίων από την KRYOLAN. Διδάσκονται επαγγελματικό μακι-
γιάζ, μανικιούρ - πεντικιούρ - ονυχοπλαστική. Ολοκληρωμένη διδακτέα ύλη,
πρακτική εξάσκηση. Γρήγορο και προσοδοφόρο επάγγελμα! Παρέχεται δωρεάν
όλος ο εξοπλισμός για την εκμάθησή σας. Οι εγγραφές άρχισαν. Υπεύθυνη: Ορ-
νεράκη Αριστέα. Πληροφορίες: Κορωναίου 8Α, τηλ.: 2821040971.

•••

Beauty Makers Academy 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 

Μανικιούρ - Πεντικιούρ

Οι εγγραφές συνεχίζονται με νέα τμήματα πρωινά και βραδινά.
- Νύχια: Μανικιούρ - Πεντικιούρ - Παθήσεις νυχιών, ημιμόνιμο Manicure Gel, α-
κρυλικό, βιολογικά, art design - τεχνική ζωγραφικής.
- Μακιγιάζ: επαγγελματικό, προσωπικό και extreme.
- Σώμα: Αισθητική προσώπου - σώματος.
Αδυνάτισμα - Κυτταρίτιδα - Αποτρίχωση - Μασάζ.
Παραδίδονται και σεμινάρια β’ επιπέδου. Χορηγείται επίσημη βεβαίωση σπου-
δών. Ολα τα σεμινάρια παραδίδονται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Τηλ.:
2821096790, 6948593788 για εγγραφές.

•••

Τέταρτο τουρνουά μπιλότας

Μετά από τρία πετυχημένα τουρνουά μπιλότας διοργανώνουμε φέτος και το 4ο.
Την Παρασκευή 29/8/14 και ώρα 7 μ.μ. σας περιμένουμε στη Λίμνη Κισάμου και
στην ταβέρνα “Αντάρτισσα”. Στους συμμετέχοντες θα σερβιριστεί πιλάφι με
βραστό και άφθονο κρασί. Έπαθλο 1ου ζευγαριού 200 ευρώ. Τιμή συμμετοχής:
10 ευρώ. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ.: 6945616127, 2822061570.

•••

Μαθήματα Xoρωδίας Ιερού Ναού 

Ευαγγελίστριας Χαλέπας

Τη Δευτέρα 1/9/14 και ώρα 7 μ.μ. θα αρχίσουν τα μαθήματα της χορωδίας στον
χώρο του Πνευματικού Κέντρου Ενορίας Ευαγγελίστριας νέοι χορωδοί μπορούν
να εγγραφούν στη χορωδία καλώντας στο τηλ.: 6970124380 (Περράκη Ιωάννη)
ή προσερχόμενοι την 1η μέρα έναρξης.

•••

Σχολή Ιστιοπλοΐας Α.Θ. του Ν.Ο.Χ.

Άρχισαν οι εγγραφές της 38ης εκπαιδευτικής σειράς Ανοιχτής Θάλασσας του
Ναυτικού Ομίλου Χανίων η οποία θα γίνει από 6 Σεπτεμβρίου έως 13 Οκτωβρίου
2014, σε συνεργασία με Π.Ο.Ι.Α.Θ. Θα γίνουν δώδεκα πρακτικά και δώδεκα θε-
ωρητικά μαθήματα τα Σαββατοκύριακα. Οι επιτυχόντες θα πάρουν πτυχία και
ταυτότητα ιστιοπλόου Π.Ο.Ι.Α.Θ. διεθνούς ισχύος. Εκπαιδευτής ο Μάκης Βασι-
λάκης, στα θεωρητικά επιπλέον έμπειροι εκπαιδευτές. Πληροφορίες - εγγρα-
φές στον Ναυτικό Όμιλο Χανίων, Ακτή Κανάρη τηλ.: 2821096078, fax:
2821096077. Πληροφορίες επίσης από τον εκπαιδευτή Μάκη Βασιλάκη τηλ.:
6997030133, makisvasilakis.com

•••

Green Yoga

Αρχίζουμε τη νέα σεζόν με την πρόθεση να κρατήσουμε τη διάθεσή σας ανεβα-
σμένη καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα. Για τον λόγο αυτό σας παρέχουμε τρία
διαφορετικά προγράμματα:
- Υοga mat: Για όλα τα επίπεδα στο στούντιο Green Yoga.
- Pilates: Pilates με το μηχάνημα reformer καθώς και pilates mat στο στούντιο
Green Yoga.
- Sup Yoga: Yoga πάνω σε σανίδες του serf ειδικά κατασκευασμένες για Yoga
επίσης στην παραλία της Αγίας Μαρίνας και σε συνεργασία με το Chania Serf
Club.
Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Καμηλάκη. Τηλ.: 6975752248 - 2821026049.

•••

Μαθήματα θεάτρου

Η σχολή θεάτρου “Theatre 73100” για 2η χρονιά οργανώνει μαθήματα θεάτρου
για μικρούς και μεγάλους. Θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί, ασκήσεις εμπιστοσύνης,
λόγου και φωνής, δημιουργική κίνηση, εξερεύνηση ρόλων και θεατρική παρά-
σταση με την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Τμήματα αρχαρίων και προχωρημέ-
νων. Υπεύθυνη διδασκαλίας: Ιώ Ασηθιανάκη (πτυχιούχος Δραματικής Σχολής Ε-
θνικού Θεάτρου). Πληροφορίες - εγγραφές: 6979733357.

•••

Νέα τμήματα Εργαστηρίου 

Ελευθέρων Σπουδών - 

Κατάρτιση ΚΕΑΣ Ξυνή

Το εργαστήριο ελευθέρων σπουδών - Κατάρτιση Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ε-
πιπέδου 1 ΚΕΑΣ Ξυνή, πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αρ. Απόφ.
Α/21684/ΦΕΚ 3145/Β’/27-11-12 ξεκινάει νέα τμήματα για το έτος 2014 - 2015
στους τομείς Κομμωτικής Τέχνης - Αισθητική Προσώπου - Σώματος - Αισθητική
Άκρων - Επαγγελματικό Μακιγιάζ, Επαγγελματική Μαγειρική και Ζαχαροπλαστι-
κή - Διαιτολογία - Διακόσμηση - Αθλητική Δημοσιογραφία. Εκπτώσεις σε τρίτε-
κνους - πολύτεκνους - ανέργους. Δυνατότητα οικονομικού διακανονισμού. 
Πληροφορίες και εγγραφές καθημερινά 9 π.μ. - 9 μ.μ. 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Χανίων -
Κισάμου Μακρύς Τοίχος. Τηλ.: 2821088880 info@keas-
chanion.gr/www.keas.chanion.gr

•••

“Ο κόσμος του μικρού παιδιού” 

Εναρξη νέας σχολικής χρονιάς

“Ο κόσμος του μικρού παιδιού” με πολλή αγάπη και φροντίδα προς τα παιδιά,
μετά από 2 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, συνεχίζει και φέτος την καινούργια
σχολική χρονιά. Με μουσικοκινητικά, εκπαιδευτικά προγράμματα, θεατρικά παι-
χνίδια, κατασκευές, γιορτές και πολλές άλλες δραστηριότητες. Ηλικίες από 12
μηνών έως 5 - 6 ετών. Τμήματα χωρισμένα ανάλογα με τις ηλικίες. Ωράριο λει-
τουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 7 π.μ. - 9 μ.μ. και Σάββατο 7 π.μ. - 3.30 μ.μ. Δι-
εύθυνση: Ι. Σφακιανάκη 9, Κανδηράκη Μαρίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
6976999846, 2821042275.

•••

Ξένες γλώσσες “Axon” Χανίων

Έναρξη εγγραφών παιδικών και ενηλίκων τμημάτων για Αγγλικά - Γαλλικά - Ιτα-
λικά - Γερμανικά - Ισπανικά - Ρωσικά - Αραβικά - Κινεζικά - Σκανδιναβικά. Ειδι-
κές προσφορές σε αδέλφια και σε δεύτερες γλώσσες: 4μηνη απόκτηση πιστο-
ποίησης Αγγλικών Β2 390 ευρώ, δωρεάν τα βιβλία, 6μηνη απόκτηση πιστοποίη-
σης Αγγλικών Γ1, Γ2 550 ευρώ δωρεάν τα βιβλία. Κόρακα 7, Χανιά από 10 π.μ.
έως 9.30 μ.μ. τηλ.: 2821099597.

•••

Επιδοτούμενα τμήματα 

Πληροφορικής από το Axon Χανίων

Έναρξη νέων πρωινών και απογευματινών επιδοτούμενων τμημάτων πληροφορι-
κής για παιδιά και ενήλικες με το πρόγραμμα e-gnosis! Τρεις ενότητες 28 ωρών
ή 6 ενότητες 48 ωρών με καθηγητή. Πληρώνετε μόνο τις εξετάσεις πιστοποίη-
σης Cambridge που είναι δεκτές από την ΕΟΠΠΕΠ και ισχύουν για πάντα! Διεύ-
θυνση: Κόρακα 7, Χανιά από τις 10 π.μ. έως τις 9.30 μ.μ. τηλ.: 2821099597.

•••

Νέα τμήματα Καράτε 

στους Αγίους Αποστόλους

Μάθετε τη τέχνη του παραδοσιακού Καράτε Σότοκαν, του δημοφιλέστερου μέ-
σου αυτοάμυνας και ολοκληρωμένης γυμναστικής. Νέα τμήματα για άνδρες, γυ-
ναίκες και παιδιά (από 5 ετών). Α.Σ. “Κέικο” στους Αγίους Απόστολους (στο
δρόμο προς το πάρκο). Τηλ.: 6979117962. Δωρεάν εγγραφή - Οικογενειακά πα-
κέτα - Συνδυαστικά πακέτα με τη διπλανή σχολή χορού Dance fit. Εκπαιδευτής:
Σταμάτης Κατσιμπίρης 3o Dan.

•••

Δωρεάν μαθήματα απόκτησης πιστοποίησης 

υπολογιστών και αγγλικών για 

δημοσίους υπαλλήλους και ανέργους

Πρόκειται για το πρόγραμμα “Στήριξη Δημοσίων Υπαλλήλων” που είναι μια δρά-
ση των εκπαιδευτηρίων Ερευνα, με στόχο τη δωρεάν κατάρτισή των ωφελουμέ-
νων στις βασικές δεξιότητες χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και την απόκτη-
ση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πληροφορικής και για την απόκτηση αγγλι-
κών Lower μέσα σε 4 μήνες μέσω του ΤΙΕ. Η “Στήριξη Δημοσίων Υπαλλήλων” υ-
λοποιεί δωρεάν εκπαίδευση στις 3 ή 6 ενότητες βασικών δεξιοτήτων (word,
excel, internet, windows, powerpoint, access) με σκοπό την απόκτηση του δι-
πλώματος υπολογιστών το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημό-
σιο, με συμμετοχή μόνο στα εξέταστρα 195 ευρώ για τις 3 ενότητες ή 315 ευ-
ρώ για τις 6 ενότητες και έχει μείον 40% έκπτωση στα δίδακτρα αγγλικών για
Lower με το αναγνωρισμένο δίπλωμα του ΤΙΕ. Από 15 Ιουνίου 2014 το πρόγραμ-
μα μας (εν όψει της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων) άνοιξε για όλους
τους Δημοσίους Υπαλλήλους και συνεχίζει μέχρι τέλη Οκτωβρίου!! Σας ενημε-
ρώνουμε ότι για Σεπτέμβριο & Οκτώβριο θα δημιουργηθούν αρκετά τμήματα με
ευέλικτο πρόγραμμα παρακολούθησης που διαρκεί 50 ώρες για Η/Υ και 64 ώ-
ρες για τα αγγλικά!!!!! Τα τμήματα ξεκινάνε συνεχώς. Πληροφ.: Μ. Μπότσαρη
64Α. Τηλ.: Μ. Μπότσαρη 64Α 2821093118 - 97773.

•••

Ξένες γλώσσες “Ερευνα” - 

Ταχύρρυθμο Σεμινάριο ρωσικής γλώσσας 

για επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου

Εναρξη: 15/9/14. Διάρκεια: 30 ώρες (2,5 μήνες) Περιγραφή: Η αύξηση του ρω-
σικού τουριστικού ρεύματος στην Κρήτη καθιστά απαραίτητη την εκμάθηση της
ρώσικης γλώσσας από τους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού (ξενοδο-
χοϋπαλλήλους, εστιάτορες, εργαζόμενους εμπορικών καταστημάτων, τουριστι-
κών πρακτορείων και γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων), προκειμένου να ανα-
βαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να προβληθεί θετικά η
χώρα μας στο εξωτερικό. Το σεμινάριο απευθύνεται και σε άνεργους που ανα-
ζητούν εργασία στον τουριστικό κλάδο. Πληροφορίες: Μ. Μπότσαρη 64Α. Τηλέ-
φωνα: 2821093118 - 97773.

•••

Σχολή Κυβερνητών 

Ταχύπλοων Σκαφών 

Αποκτήστε δίπλωμα ταχυπλόου σκάφους, με μοναδικό σύστημα, απλό, μεθοδικό
και ουσιαστικό.
Η εκπαίδευση είναι ταχύρρυθμη και περιλαμβάνει εννέα δίωρα μαθήματα, θεω-
ρητικά και πρακτικά. 
Η σχολή μας έχει το υψηλότερο ποσοστό επιτυχιών και οι απόφοιτοί της είναι η
καλύτερη διαφήμισή μας.
Πληροφορίες - εγγραφές - διεκπεραίωση εγγράφων
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΟ Μακρύς Τοίχος 2821033350.

•••

Εκπαιδευτήρια ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ

Κομμωτική Τέχνη και Επαγγέλματα Ομορφιάς
Αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας
Λειτουργί:
ΙΕΚ 2 Ειδικοτήτων 2ετής φοίτησης, εγγράφονται τελειόφοιτοι Λυκείου
1. Κομμωτική Τέχνη
2. Αισθητική τέχνη
Οι απόφοιτοι αποκτούν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος με επιδοτούμενη 6μη-
νη πρακτική.
Λειτουργεί ακόμα:
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 για όλους (αρ. άδειας 2100314 ΕΟΠΠΕΠ Φορέα
Υπ. Παιδείας)
1. Κομμωτικής Τέχνης 9 μηνης φοίτησης
2. Μανικιούρ- Πεντικιούρ - Ονυχοπλαστικής 50 ωρών
3. Μακιγιάζ 60 ωρών
4. Ανδρικά Κουρέματα 30 ωρών
5. Γυναικεία Κουρεματα - Χτενίσματα 80 ωρών
Εκπαιδευτήρια ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ
Κάνει το όνειρό σου πραγματικότητα
Πληροφορίες- Εγγραφές Κ. Μάνου 11 Πελεκαπίνα Χανιά
τηλ.: 2821073367 - 6972311518

•••
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

http://www.auth.gr/ 

Πανεπ/πολη, 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310996000, Fax: 2310206138

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

http://www.aua.gr 

Ιερά οδός 75, 11855, Αθήνα

Τηλ.: 2105294893, Fax: 2103460885

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

http://www.duth.gr/  

Δημοκρίτου 17, 69100, Κομοτηνή 

Τηλ.: 2531039000, Fax: 2531039081, 39009

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

http://www.ntua.gr

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου 

Τηλ.: 2107721000, 7724000, 7721865, Fax: 210721866

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

http://www.ionio.gr/ 

Πρυτανεία

Ιόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου και Ακαδημίας 1,
49100, Κέρκυρα

Κεντρική Διοίκηση - Διεύθυνση Σπουδών

Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100, Κέρκυρα

Τηλ.: 2661087634

e-mail: athanasi@ionio.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

http://www.aueb.gr/ 

Πατησίων 76, 10434, Αθήνα 

Τηλ.: 2108203911, Fax: 2108226204

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΘHNΩN

http://www.uoa.gr 

Πανεπιστημίου 30,10679, Αθήνα 

Τηλ.: 2103605566 (Πρυταν.), 2103689664, 1, 2 (πρωτ.)

Fax: 2103614013 (Πρυταν.), 2103689730 (πρωτ.)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

http://www.aegean.gr 

Κτίριο Διοίκησης, 81100, Μυτιλήνη 

Τηλ.: 2251036001, Fax: 2251036199

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

http://www.uth.gr 

Σέκερη 4, Πεδίον Αρεως, 38334, Βόλος 

Τηλ.: 2421074000, Fax: 2421074614

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

http://www.uoi.gr/ 

Πανεπ/πολη - Δουρούτη, 45110, Ιωάννινα

Τηλ.: 2651097111, Fax: 2651044112, 97200

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

http://www.uoc.gr/ 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100, Ρέθυμνο

Τηλ.: 2831077001, 77000, Fax: 2831077921

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

http://www.uom.gr/ 

Εγνατίας 156, 54006, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310891101, 891276, Fax: 2310844536

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

http://uowm.gr/

Πάρκο Αγίου Δημητρίου

Τ.Κ.: 50100, Κοζάνη 

Τηλ.: 2461056200

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

http://www.upatras.gr/ 

Πανεπ/πολη, 26500, Πάτρα 

Τηλ.: 2610991822, 991040, Fax: 2610991711

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

http://www.unipi.gr/ 

Καραολή & Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς 

Τηλ.: 2104142000, Fax: 2104142328 

E-mail: publ@unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

http://www.uop.gr/ 

Ερ. Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22100, Τρίπολη 

Τηλέφωνο - Fax: 2710230006 - 2710230005 

e-mail: vgionna@uop.gr 

Γραφεία Διοικούσας Επιτροπής στην Αθήνα

Κηφισίας 227, 14561, Αθήνα 

Τηλέφωνο - Fax: 2106126731 - 2106126371 

e-mail: cdimop@med.uoa.gr

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

http://www.panteion.gr/ 

Λεωφ. Συγγρού 136, 17671, Καλλιθέα

Τηλ.: 2109220100, 9201013, 9223227, Fax: 9223690

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

http://www.tuc.gr/ 

Πλατεία Αγ. Τίτου, 73132, Χανιά

Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Τηλ.: 2821037271, Φαξ: 2821037562

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας: 2821037413

ΧΑΡΟΚOΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ 

http://www.hua.gr/ 

Ελ. Βενιζέλου 70,

17671, Καλλιθέα

Τηλ.: 2109549100, Fax: 2109577050

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πατησίων 42, τηλ.: 2103836562, 2103816930,
2103817643, 2103828028, 2103829804

http://www.asfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σαχτούρη 16 και Αγ. Ανδρε ́ου, 2610367336, 2610-
367355, 261067327, 2610361420

http://www.eap.gr

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Αλκιβιάδου 10, 71307, Ηράκλειο

Γραμματεία: 2810232193, Φαξ: 2810232193

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

Αγ. Σπυρίδωνα & Δημητσάνας, 12210, Αιγάλεω

Τηλ.: 2105385100, Fax: 2105911590

E-mail: info@teiath.gr

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

http://www.teithe.gr/  

Σίνδος, 54101, Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310791111, Fax: 2310799152

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

http://www.teikav.edu.gr/ 

Κτηριακό Συγκρότημα Αγίου Λουκά

65404, Καβάλα

Τηλ.: 2510240777, Fax: 2510240644

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://www.teikal.gr/ 

Αντικάλαμος, 24100, Καλαμάτα 

Τηλ.: 2721045100, Fax: 2721045200

Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ

http://www.teikoz.gr/ 

Κοίλα, 50100, Κοζάνη 

Τηλ.: 2461040161 - 4, Fax: 2461039682, 24610-37725

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

http://www.teicrete.gr 

Τ.Θ. 140, Σταυρωμένος, 71500 Ηράκλειο

Τηλ.: τηλ 2810 379110, 379308 Fax: 2810 379328

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

http://www.chania.teicrete.gr  

Ρωμανού 3, Χαλέπα, 73133, Χανιά 

Τηλ.: 2821023000-8, Fax: 2821023003

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

http://www.teilam.gr/ 

3 χιλ. Πολιάς Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας, 35100, Λαμία

Τηλ.: 2231048011, 2231048018, Fax: 2231033945

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ (Νέα κτήρια)

http://www.teilar.gr/ 

41110 Λάρισα

Τηλ.: 2410684200, 2410664272, Fax: 2410610803

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Νέα Kτήρια, 30200, Μεσολόγγι

Τηλ.: 2631058210, 58362, Fax: 2631025183

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ

http://www.teipat.gr/ 

Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι,

26334, Πάτρα

Τηλ.: 2610325001, 2610321881, Fax: 2610313776

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

http://www.teipir.gr/ 

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 

12244, Αιγάλεω 

Τηλ.: 2105381100, Fax: 2105450962

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

http://www.teiser.gr/  

Τέρμα Mαγνησίας, 62124, Σέρρες 

Τηλ.: 2321045050, 2321045525, Fax: 2321046556

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

http://www.teihal.gr/ 

34400 Ψαχνά Ευβοίας, 

Τηλ.: 2228099500, 2228099536, Fax: 2228023766

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

http://www.teiep.gr/ 

Κτήριο Διοικητηρίου, Γέφυρα Αράχθου, Αρτα

Τηλ.: 2681076400 - 3, 79224, 76939, Fax: 26880

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε)

http://www.sse.gr/

Στρατιωτική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού

Διοικητικοί - Σώματα, Τεχνικοί - Οπλα

Τρίκαλα, Τηλ.: 2431038635 - 7, 39632, 23950

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑξΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
(Σ.Σ.Α.Σ.)

http://www.ssas.gr/ 

Πλήθωνος Γεμιστού, 54638, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310246390, 246460, Fax: 2310247740

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ιατρικό, Οδοντιατρικό,
Φαρμακευτικό, Κτηνιατρικό, Στρατολογικό, Οικονομικό

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)

Στρατόπεδο ΣΑΚΕΤΑ Α

Βύρωνας, 16201, Αττική

Τηλ.: 2107657563 (γραμματεία), 7675613 - 14 (δ/ση
Σπουδών), 7675603 (Τμ. Εισαγ. εξετάσεων),

7675602 (Γρ. δημ. σχέσεων), Fax: 7675615

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑξΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν)

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.)

http://www.hna.gr/  

Χατζηκυριάκειο, 18539, Πειραιάς

Τηλ.: 2104537959, 4512751, Fax: 2104581768

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

http://www.hafa.gr/ 

Δεκέλεια Αττικής, ΤΓΑ 1010 

Τηλ.: 2108192003, 2102460811, Fax: 2108074605

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑξΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ)

Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (Σ.Ι.Ρ)

Στρατιωτική Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών
Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης

Π. Κανελλοπούλου 4, Γουδί, Τηλ.: 2106980910

Πυροσβεστική Ακαδημία

Πυροσβεστική Σχολή 

Μάτσα 9, 14510 Κάτω Κηφισιά, Τηλ.: 2108074563,
8074524, 8074502, Fax: 8079276.

Α.E.I. Τ.Ε.Ι.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Συγχαίρουμε τους επιτυχόντες για την εισαγωγή τους στα Ανώ-

τερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας καθώς επίσης

και αυτούς που η φετινή χρονιά δεν ήταν η τυχερή τους...

Ευχόμαστε σε όλους καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στη ζωή

τους. Ιδιαίτερα για τους υποψηφίους που διάλεξαν την Πάτρα για

τις σπουδές τους γνωστοποιούμε ότι ο Σύλλογός μας βρίσκεται επί

των οδών Αγίας Σοφίας και Δοιράνης 11 (πλησίον της εκκλησίας

της Αγίας Σοφίας) και λειτουργεί κάθε Παρασκευή μετά τις 6 μ.μ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε μπορείτε να

απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:

ΛΕΥΤΕΡΗΣ 6955628490 / ΜΑΡΙΝΑ 6981108995


